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   "الترانسفير" وتدريبات على الحرب تشمل امناورات مع أمريكتجري " إسرائيل"

  " علماء المسلمين" ينظمه اتحاد ..القرضاوي يشارك في أسطول بحري ينطلق لغزة
      "جولدستون"لمتابعة توصيات تقرير  وفد من األمم المتحدة إلى غزة
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            ٢ ص                                     ١٨٨١:         العدد       ١٥/٨/٢٠١٠األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   لبحث الضغوط األميركيةعباس رفض عقد اجتماع وطني بمشاركة حماس ": الحياة".٢
 ٥   عريقات يتهم نتنياهو بعرقلة المفاوضات المباشرة.٣
 ٦   في قلب رام اهللا دافئة وفيها تعاون غير عادي األمني لقاءات التنسيق:"هآرتس".٤
 ٦   رفضت عرضين إلنهاء أزمة كهرباء غزةالسلطة: الحكومة في غزة.٥

    
    :المقاومة

 ٧  إفراج برلين عن عميل متهم باغتيال المبحوح تواطؤ سياسي: حمدانأسامة .٦
 ٧ "غطاًء دولياً"عباس يتحمل مسؤولية إعطاء المفاوضات المباشرة : المصريمشير .٧
 ٨  حماس ترحب بلجنة األمم المتحدة لمواصلة التحقيقات في تقرير غولدستون.٨
 ٨ فتح تؤكد أن القدس وعودة الالجئين وقيام دولة فلسطينية من أهم أهدافها.٩
 ٩  حملة تكافل اجتماعي خالل رمضانحماس تنظم : غزة.١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩    "إسرائيل"يشدد على أهمية استئناف المفاوضات كي ال تتعزز مسيرة نزع الشرعية عن باراك .١١
 ٩   "الترانسفير" وتدريبات على الحرب تشمل امناورات مع أمريكتجري " إسرائيل".١٢
١٠   تحقق مع الناطق بلسان الجيش حول تسريب وثيقة ضد مرشح لرئاسة األركان"إسرائيل".١٣
١٠  متطرفون يريدون دفعنا لصدام يقود لترحيلنااإلسرائيلية في الحكومة : طلب الصانع.١٤
١١  عد النتخابات حزبية يدخل معترك السياسة ويستحالوتس.١٥
١١    "إسرائيل"هضبة الجوالن جزء ال يتجزأ من : عوزي لنداو.١٦
١١   كجم١٢تل أبيب تطلق قمراً اصطناعياً يزن .١٧
    

    :األرض، الشعب
١٢   طفال٣٠٠ أسيرة  و٣٦بينهم  أسير في سجون االحتالل ٧٠٠٠: تقرير.١٨
١٣     إلخالء عشرات اآلالف من الفلسطينيين في الضفة وغزةإسرائيليمخطط .١٩
١٤    يقبعون في سجون االحتالل لرفضهم الخدمة اإللزامية ٤٨من الـ شابا درزيا ٢٠.١٤٠
١٤  مرار الهدم في المناطق الريفية في الضفة است.٢١
١٤  "منطقة عسكرية مغلقة"الجيش اإلسرائيلي يعلن عن قرية عراق بورين .٢٢
١٤  االحتالل يجبر األسرى في رمضان على الخروج وقت الظهر لالستراحة.٢٣
١٥  من المقدسيين ال يشعرون باألمان في الظروف الراهنة% ٦٤: ستطالعا.٢٤
١٦  "مقابر األرقام"في قضية " دولياً"تطالب بالتحقيق " الوطنية للدفاع عن األسرىاللجنة .٢٥
١٦  رب غزة األخيرةمؤسسة الضمير تقلل من فاعلية اللجنة الدولية لتحقيق في ح.٢٦
١٦  استياء في غزة بعد العثور على طفلة مشنوقة على شجرة في باحة منزلها .٢٧
   

   :عربي، إسالمي
١٧  " علماء المسلمين" ينظمه اتحاد ..القرضاوي يشارك في أسطول بحري ينطلق لغزة.٢٨
١٧  المبحوحاإلمارات تطلب توضيحاً من ألمانيا حول عميل متهم باغتيال .٢٩
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١٧  ما يجري في القدس وغزة أمر مرفوض: مسؤول تركي.٣٠
١٧  الوفد الماليزي يغادر غزة عبر معبر رفح.٣١
١٨    غزةللى من الجامعة العربية أجهزة لغسيل الك.٣٢
   

   :دولي
١٨      "جولدستون"لمتابعة توصيات تقرير  وفد من األمم المتحدة إلى غزة.٣٣
١٨ يالمفاوضات المباشرة يتعين أن تتناول مجمل القضايا المتعلقة بالحل النهائ: فرنسا.٣٤
١٨  إسبانيا تطالب بإنهاء حصار غزة بشكل كامل .٣٥
١٩  "٢أسطول الحرية " جمعية سويسرية تدعم ٣٦.٢٢٠
١٩  كندا توقف تقّبل البريد المرسل إلى قطاع غزة.٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  بالل الحسن... ! يخوض معارك اآلخرينال أحد.٣٨
٢١  عريب الرنتاوي..."يا وحدنا"و" التخلي"و" الضغوط"عن .. مرة أخرى .٣٩
٢٣ جميل النمري... إلى مفاوضات عبثية.٤٠
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
  خالل يوميًنرار النهائي في شأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الق :األحمد .١

، رئيس كتلتها "فتح"صرح عضو اللجنة المركزية لحركة :  القاهرة- محمد المكي أحمد-الدوحة 
البرلمانية عزام األحمد الذي رافق عباس في زيارته الدوحة، بأن القرار النهائي في شأن المفاوضات 

 سيصدر اليوم أو غداً في ضوء بيان مرتقب من اللجنة الرباعية يحدد مرجعية المباشرة مع إسرائيل
ونوه بوحدة الموقف العربي أيضاً، وقال إن عباس طلب مهلة أيام في سبيل التشاور مع . المفاوضات

  .األطراف العربية، في إشارة الى جولة عباس التي شملت مصر واألردن وقطر
حدة تجري مشاورات مع اللجنة الرباعية، ونريد أن نعرف الموقف النهائي الواليات المت"وقال األحمد إن 

من طلبنا من أطراف اللجنة العربية، وفي ضوء ذلك ومع المشاورات التي سنجريها سنحدد الموقف 
النهائي، وسنقول نعم أو ال في ضوء ما سنسمعه من مساعد المبعوث األميركي ديفيد هيل األحد أو 

سنبني جوابنا على نقطتين، ما سنسمعه من آراء عربية والرد األميركي، وإذا ما لبي  ":وأضاف". االثنين
ما ال نعتبره شروطاً كما تحاول إسرائيل أن تصور، فهي متطلبات وأسس لعملية السالم سبق أن اعتمدت 

  ".ووافقت عليها األطراف المعنية
ة التي تقدمت بها السلطة لبدء المفاوضات كل االقتراحات الثالث"قوله إن " رويترز"ونقلت عنه وكالة 

هناك رفضاً إسرائيلياً لجهة عقد اجتماع ثالثي، وبالتالي "، مؤكداً أن "المباشرة لم تلق تجاوباً كامالً
الواليات المتحدة ترفضه أيضاً، كما إن فكرة اللجنة الرباعية يجري النقاش حولها اآلن بين اإلدارة 

 والجانب الفلسطيني، وهناك أكثر من طرف عربي دخل على الخط خصوصاً األميركية واللجنة الرباعية
أبو مازن طلب مهلة عدة أيام من أجل التشاور مع األطراف العربية "وكرر األحمد أن ". مصر واألردن

  ".ونريد أن نحدد موقفنا إما األحد المقبل أو االثنين المقبل(...) التي هي على تماس مباشر 
ي ستشارك في المفاوضات المباشرة في حال تقرر استئنافها، أوضح األحمد أن وعن األطراف الت

: وأضاف". الرسالة العربية طلبت أن تشارك الواليات المتحدة في المفاوضات وأن تكون راعية لها"
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ضمن النقاط التي يتم بحثها شكل بداية المفاوضات وأين ومن سيشارك، فهذه النقاط مطروحة على "
أمل في أن تكون هناك مشاركة واسعة من أطراف عربية ودولية، وهذا أمر غير محسوم الطاولة، ون
  ".حتى الساعة

أن السلطة ناقشت خيارات عدة لمواجهة الضغط األميركي " الحياة"وقت كشفت مصادر فلسطينية لـ 
السلطة، على الرئيس محمود عباس للبدء في المفاوضات، ومن بينها اقتراح على اعلى المستويات بحل 

مؤكدة أن نقاشات عاصفة جرت خالل األسابيع الماضية وتتواصل حالياً من أجل التوصل الى رؤية 
في الموقف العربي الرسمي بعيداً عن دعم " انقالب"محددة ازاء مقاومة الضغوط األميركية المتزامنة مع 

  .الموقف الفلسطيني
ة ان السلطة الفلسطينية تثمن الرسالة التي بعثت بها في القاهر" الحياة"وأعلن االحمد في اتصال هاتفي مع 

مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد االوروبي كاثرين آشتون لدول االتحاد وابلغتهم فيها بأن اللجنة 
الرباعية تعمل على إعداد بيان يتضمن تعهداتها السابقة ويتزامن مع إطالق المفاوضات ويشكل األساس 

 غير ان االحمد شدد على ضرورة ان تدعم اطراف اللجنة الرباعية هذا البيان كي .للمفاوضات المباشرة
يكون مرجعية واضحة الستئناف المفاوضات، علما ان الرباعية تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد 

 واكد ان السلطة لم تحسم أمرها بعد في شأن المفاوضات بانتظار ان يوافق. االوروبي واالمم المتحدة
رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو على المطالب العربية، او ان توافق االدارة االميركية على 

  .بيان الرباعية
في غزة النقاشات الدائرة داخل السلطة في شأن ما " الحياة"في غضون ذلك، كشفت مصادر فلسطينية لـ 

ت الى تراجع الموقف العربي، مشيرة ولفت. تتعرض اليه من ضغوط إلطالق المفاوضات مع اسرائيل
وزراء الخارجية العرب لم يقدموا أي دعم تقريباً للرئيس عباس أثناء اجتماع لجنة المتابعة "الى أن 

وباستثناء اقتراحين تقدم بهما وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ورئيس ... العربية األخير
ية للسالم الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فإن الوزراء الوزراء القطري رئيس لجنة المتابعة العرب

االقتراح العماني ينص على اجراء "وأضافت أن ". اذهب وقاتل وحدك: قالوا للرئيس عباس ما يشبه
 اسرائيلية تمهيدية في لندن قبل التوجه الى المفاوضات المباشرة، فيما اقترح -محادثات جادة فلسطينية 

  ".رسالة باسم العرب الى الرئيس باراك اوباماالشيخ حمد ارسال 
ومن فصائل أخرى، " فتحاويين"وإزاء هذه األوضاع والمقترحات، قالت المصادر ان مسؤولين وقياديين 

لمواجهة الضغط أألميركي وتمسك اوباما بما جاء في رسالته الى " متشددة وتصعيدية"قدموا اقتراحات 
واوضحت ان مسؤوال رفيعا جداً اقترح أن . راجع عنها أو تعديلها الشهر الماضي وعدم الت١٧عباس في 

يرسل عباس رسالة خطية شديدة اللهجة الى اوباما يبلغه فيها بأن تلك الضغوط والمفاوضات المباشرة "
ما لم تتم اقامة "، وأنه "ستؤدي الى عدم تحقيق الحقوق الفلسطينية، بل تدمير الحركة الفلسطينية برمتها

وقالت المصادر ". طين الى جانب اسرائيل قبل نهاية العام، فإن الفلسطينيين سينهون كل شيءدولة فلس
تمت مناقشة خيار حل السلطة الفلسطينية للخروج من المأزق، وحتى ال تبقى السلطة "إنه في ضوء ذلك 

  ". اليد الموجعة التي تضغط عليها اسرائيل لتحقيق مآربها وأهدافها
في عمق األزمة، وهو محتار وال يدري ماذا "عباس يشعر ازاء كل ذلك بأنه دخل وأضافت المصادر أن 

قرر اجراء مزيد من المشاورات والمحادثات واالتصاالت مع "وأوضحت أنه ". يفعل، ولم يتخذ قراراً بعد
ى عدد من القادة العرب والعالم قبل اتخاذ القرار بالبدء بالمفاوضات المباشرة من عدمه أو اللجوء ال

ولفتت الى أن الرئيس الفلسطيني أبلغ نائب مساعد وزيرة الخارجية األميركية ديفيد هيل ". خيارات اخرى
  لن يكرر تجربة الرئيس الراحل ياسر "أثناء اجتماعه معه في مدينة رام اهللا قبل نحو عشرة أيام أنه 
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ربما سيفكر خارج ، وأنه ٢عرفات ويخوض مفاوضات على غرار ما حصل في مفاوضات كمب ديفيد 
  ".المألوف من اآلن فصاعداً

  ١٥/٨/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  لبحث الضغوط األميركية" حماس"عباس رفض عقد اجتماع وطني بمشاركة ": الحياة" .٢

إن الرئيس محمود عباس رفض عقد اجتماع " الحياة"قالت مصادر فلسطينية لـ :  فتحي صّباح-غزة 
وكشفت أن األمين . للمشاركة فيه" حماس"يه الدعوة الى حركة وطني فلسطيني موسع يتم خالله توج

بسام الصالحي اقترح أثناء اجتماع قيادي فلسطيني رفيع قبل أيام قليلة كان " الشعب"العام لحزب 
مخصصاً لبحث الضغوط األميركية والدولية على عباس للدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، أن 

منظمة التحرير الفلسطينية دعوة الى اجتماع سياسي تشارك فيه حماس لبحث توجه اللجنة التنفيذية ل"
  ".األزمة السياسية الراهنة والضغوط األميركية كي يتحمل الجميع مسؤولياته

عبدالرحيم ملوح، " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"ولم يؤيد دعوة الصالحي سوى نائب األمين العام لـ 
وبرر الصالحي اقتراحه . ن آخرون، والذ البقية بالصمت ازاء االقتراحفي حين رفضها عباس وقياديو

بأن الضغوط ستتصاعد وستتضاعف مستقبالً، خصوصاً اذا تم الشروع فعالً في المفاوضات المباشرة مع 
وبحسب المصادر، . اسرائيل من دون أن تلتزم اسرائيل وقف االستيطان وتحديد مرجعية هذه المفاوضات

التوجه الى المفاوضات المباشرة من دون وقف االستيطان وتحديد المرجعية، وأكد ملوح رفض الصالحي 
، في "عبثية وإهدار للوقت والحقوق"رفضه المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مبدئياً نظراً الى أنها 

م فياض، حين أيد عدد من المشاركين في االجتماع التوجه الى المفاوضات، من بينهم رئيس الحكومة سال
وقالت . علماً أن عباس نفسه ضد الذهاب الى هذه المفاوضات من دون تحديد المرجعية ووقف االستيطان

المصادر إن عباس يرى أن على اسرائيل الموافقة على ذلك، على أن تأتي الضمانات من االدارة 
 الرسالة التي أرسلها وأضافت أن االدارة األميركية ليست لديها ضمانات أكثر مما جاء في. األميركية

الرئيس باراك اوباما للرئيس عباس في السابع عشر من الشهر الماضي، وهي عبارة عن بذل محاوالت 
  . من الشهر المقبل٢٦من االدارة لتمديد تجميد االستيطان لفترة اخرى، علماً ان فترة التجميد تنتهي في 

  ١٥/٨/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  ة المفاوضات المباشرةعريقات يتهم نتنياهو بعرقل .٣

اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة المفاوضات :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
في الدوحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين " الحياة"الدكتور صائب عريقات في مقابلة أجرتها معه 

حادثات المباشرة، ومن يملك المفتاح هو لسنا ضد الم: "نتانياهو بعرقلة المفاوضات المباشرة، وقال
أوباما، ونحن من البداية قلنا إننا سنتعاون ) باراك(ال نريد مواجهة إدارة الرئيس : "وأضاف". نتانياهو

معه ونريد إنجاحه ألن نجاحه يعني استقاللنا، واستقاللنا يعني إنهاء االحتالل، لكننا نريد الصيغة المناسبة 
  .المباشرة مع إسرائيل" ز هذه المحادثاتالتي تضمن نقاط ارتكا

نأمل في أن تضع اللجنة : "وبالنسبة الى الرسالة التي توجهها السلطة الفلسطينية الى اللجنة الرباعية، قال
، مشدداً على أن للجنة "الرباعية األسس والركائز التي وردت في بياناتها في نيويورك وموسكو وإيطاليا

، وهي دعت الى وقف االستيطان وضرورة امتناع إسرائيل عن هدم البيوت الرباعية موقفاً متقدماً
وتهجير سكان القدس، كما دعت الى إقامة دولتين وفقاً للقانون الدولي، وذكرت أن الحل العادل لقضية 

أننا نأمل في أن تحقق اللجنة الرباعية تلك "وخلص الى . الالجئين يستند الى مبادرة السالم العربية
 وأال تكون فقط داعية بل أن تكون معنا في المفاوضات، وأن يكون لها دور فاعل في المحادثات األسس،

  .بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي" وأيضاً في تنفيذ االتفاق في حال التوصل إليه) المباشرة(
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 في أن يتضمن البيان نأمل"وأكد أن التركيز يتم اآلن على قيام اللجنة الرباعية بإصدار بيان خالل أيام، و
الماضي، وفي ) سبتمبر(في موسكو، وفي نيويورك في أيلول ) مارس(عناصر ورقة بياناتهم في آذار 

 ١٩٦٧إيطاليا في حزيران الماضي، والتي حددت هدف عملية السالم بإقامة دولتين على حدود عام 
  ".سكان من القدسوطالبت الحكومة اإلسرائيلية بوقف االستيطان وهدم البيوت وتهجير ال

  ١٥/٨/٢٠١٠الحياة، لندن، 
      

   في قلب رام اهللا دافئة وفيها تعاون غير عادي األمني لقاءات التنسيق:"هآرتس" .٤
إن التنسيق األمني ضرورة من ضرورات العمل وفق ما  " الفلسطينيةيقول مسؤولو السلطة: رام اهللا

لم نأت على ظهور الدبابات ": "وسطالشرق األ"وقال مصدر أمني لـ". نصت عليه اتفاقات أوسلو
هناك تنسيق يطال مناحي مختلفة تتعلق باألمن ومصالح الناس وال يمكن أن تحدث من دون .. اإلسرائيلية

المناطق الخاضعة أمنيا وإداريا للجيش (إذا أردنا اعتقال مشبوهين في مناطق سي "وأضاف ". تنسيق
.. ونحتاج لتنسيق إذا أردنا ماء وكهرباء ووقودا.. ح للناس، نحتاج لتنسيق إذا أردنا تصاري)اإلسرائيلي

  ".ستتوقف الحياة من دون تنسيق
هذه تؤكد السيادة وقوتنا "وبالنسبة للقاءات التي تحدث في مدن الضفة، فوصفها المصدر بالطبيعية، وقال 

  ". على فرض األمن، ال يجب أن تكون جميعا في إسرائيل
 هذه اللقاءات أجري أول يوم في رمضان في مقر المقاطعة في رام اهللا، إن أحد" هآرتس"وقالت صحيفة 

نيتسان ألون، وضابط ما " أيوش"آفي مزراحي، وقائد كتيبة " منطقة المركز"وشارك فيه قائد ما يسمى 
  .يوآف مردخاي" اإلدارة المدنية"يسمى بـ
هر رمضان تشير إلى التغيير الكبير أن لقاءات التنسيق في قلب رام اهللا وبالذات في ش" هآرتس"واعتبرت 

ووصفت . الذي حصل في العالقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في السنوات الثالث األخيرة
  ".دافئة وفيها تعاون غير عادي، األمر الذي أدى إلى إحباط عدد كبير من العمليات"العالقات بأنها 

ه أوقف مركبته في أحد الشوارع القريبة من دوار إن" هآرتس"وقال الكاتب الصحافي آفي يسخاروف، من 
المنارة في مركز رام اهللا، وأجرى حوارات مع عدد من السكان في المدينة بشأن النظام العام واألوضاع 

  .كانت غائبة عن أحاديث الناس في السوق" احتالل"االقتصادية، وخلص إلى أن كلمة 
سرائيلي أن يخرج من رام اهللا من دون التحدث عن ويقول يسخاروف إنه في الماضي ما كان لكاتب إ

  .االحتالل والحرب مع اليهود، إال أن الناس تتحدث اليوم عن المصالح حسب ما قال
  ١٥/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  السلطة رفضت عرضين إلنهاء أزمة كهرباء غزة: الحكومة في غزة .٥

ها حركة حماس أمس السلطة الفلسطينية برفض اتهمت الحكومة المقالة التي تدير:  سمير حمتو-غزة 
وقال يوسف رزقة . عرضين لحل أزمة انقطاع التيار الكهربي في قطاع غزة خالل شهر رمضان

الحكومة عرضت مؤخرا ، وبآلية "المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة ، في بيان صحفي ، إن 
الفلسطيني توفير كهرباء كافية لغزة في شهر مباشرة وغير مباشرة ، على سالم فياض رئيس الوزراء 

وأوضح رزقة أن العرض يقوم على أن تقوم الحكومة في غزة بزيادة مساعداتها لشركة ". رمضان
من ) شيقال١٧٠(توزيع الكهرباء لتعميق الجباية وتوفير األموال الالزمة ثمنا للسوالر ، إضافة إلى خصم 

 .تحويل المبالغ إلى فاتورة السوالر في نهاية شهر رمضان، و) شيقل( ١٥٠٠كل موظف يتجاوز راتبه 
  واعتبر رزقة .. السلطة الفلسطينية لم تبادر اللتقاط العرض وتزيد كمية السوالر إلى غزة "وأضاف أن 
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أزمة الكهرباء من قبل السلطة الفلسطينية تقف خلفه دوافع سياسية ، معبرا عن األمل في " افتعال"أن 
  ".ى فياض عن المناكفة السياسية وقبول عرض غزة لزيادة سوالر الكهرباءتخل"التراجع عن 

  ١٥/٨/٢٠١٠الدستور،عمان، 
    

  إفراج برلين عن عميل متهم باغتيال المبحوح تواطؤ سياسي: حمدانأسامة  .٦
 أّن إفراج محكمة ألمانية بكفالة عن ، مسؤول العالقات الدولية بحركة حماس،أكّد أسامة حمدان: بيروت

المتهم بتزوير جواز سفر ألماني، استعمل في اغتيال القيادي في الحركة محمود " ي برودسكييور"
المبحوح قبل نحو سبعة أشهر، يشكّل تغطية سياسية على الجريمة، الفتاً إلى أّن العدالة األوروبية أمام 

ذا القرار قرار ال شك أن ه) "٨\١٣(الجمعة " الجزيرة"وقال حمدان في حديث له مع . مسؤولية حقيقية
سياسي بامتياز، كما أن المحكمة األلمانية بذلك شكلت سابقة في اإلفراج عن مطارد في جريمة إرهاب 

  ". دولي وجريمة قتل عن سبق إصرار
بال شك إن إطالق سراح المجرم، والسماح له بحرية الحركة قد يؤدي إلى انتقاله إلى الكيان : "وأضاف

ن مجرد قرار سياسي بل تواطؤ سياسي للتغطية على جريمة اغتيال الشهيد الصهيوني وهذا حينها لن يكو
   ". المبحوح

هل هي فعالً عدالة تالحق القتلة والمجرمين، أم إنها إذا وقفت أمام الكيان الصهيوني تنقلب "تساءل و
هناك "ل ، مؤكّداً استمرار حركة حماس بمتابعة القضية قانونياً، وقا"لتكون لصالح الكيان الصهيوني؟

مؤسسات حقوقية وقانونية أوروبية أبدت استعدادها لدعمنا في هذا الجانب ودعم عائلة الشهيد في مالحقة 
القضاء األوروبي  "،وأضاف ". القتلة ونحن سنواصل هذا المشوار حتى لو كانت البدايات غير مشجعة
 تستطيع أن ترتكب الجرائم ثم مسؤول عن مواصلة مالحقة هؤالء القتلة كي تدرك دولة االحتالل أنها ال

  ".تتخلص منها بغطاء قانوني وربما يكون أوروبي
  ١٤/٨/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 "غطاًء دولياً"عباس يتحمل مسؤولية إعطاء المفاوضات المباشرة : المصريمشير  .٧

لبرلمانية التابعة لحركة ا" التغير واإلصالح"قال النائب مشير المصري، الناطق اإلعالمي باسم كتلة : غزة
ما : "تعقيباً على استعداد الرباعية الدولية إصدار بيان للموافقة على بدء المفاوضات المباشرة" حماس"

كان للغطاء العربي أن يكون لوال حض وحرص محمود عباس على ذلك، بل مطالبته بهذا األمر، وما 
مفاوضات المباشرة دون روح االنهزام التي تعاقد كان للموقف الدولي أن يكون دافعاً وضاغطاً باتجاه ال

عليها محمود عباس وفريقه بشان القضية الفلسطينية واستجابتهم لكل االمالءات والضغوط التي تمارس 
 ".عليهم

من يتحمل مسؤولية المفاوضات المباشرة هو من يجلس مع العدو ": "قدس برس"ـوأضاف المصري ل
 .، كما قال"محمود عباس وفريقهويصافح العدو ويقبل العدو وهو 

غطاء مؤسف دلل على المواقف العربية المتراجعة تجاه "واعتبر أن الغطاء العربي للمفاوضات المباشرة 
كان من الطبيعي أن يكون الموقف الدولي بهذا االتجاه، خاصة موقف اللجنة : "، قائال"القضية الفلسطينية

 كمظلة للمفاوضات المباشرة بعد المفاوضات الغير مباشرة، ثم الرباعية، طالما أن الغطاء العربي ممنوح
 ".هرولة عباس نحو خيار المفاوضات باعتباره خيار وحيد وأوحد كما أكد عباس على ذلك مراراً

، وذلك بعدما أكدوا أنهم لن يشرعوا "متناقض"وأشار إلى أن موقف عباس وموقف لجنة المتابعة العربية 
 إذا تقدمت المفاوضات غير المباشرة والتي لم تتقدم، وذلك في ظل اشتداد في مفاوضات مباشرة إال

الهجمة اإلسرائيلية تجاه الحقوق والثوابت الفلسطينية، وانطالقتهم إلى المفاوضات غير المباشرة دون أن 
 .يكون هناك أي تقدم في المفاوضات غير المباشرة
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 مضيعة للوقت وكان لتضليل الرأي طكان فقإن الحديث عن مفاوضات غير مباشرة : "وقال المصري
العام الفلسطيني والعربي وكان محاولة إلظهار عنتريات تتحدث عن مراحل وغيرها لكن األمر كان 

 ".واضح أن الشروع في المفاوضات المباشرة سيكون وفق المرحلة لدى عباس
، مؤكداً أن أي اتفاق "فلسطينيال يمثل إال نفسه، وليس مخوال من قبل الشعب ال"وشدد أن الرئيس عباس 

يصل إليه لن تستطيع أي جهة أن تفرضه على الشعب الفلسطيني ألن الشعب سيلفظ هذه الجهة كما لفظ 
 ".في السابق قادة فريق المفاوضات

وفي رده على سؤال حول إصرار الرئيس عباس على عدم الذهاب للمفاوضات بقرار شخصي وسعيه 
عباس يدرك بأن : "دولي للشروع في المفاوضات المباشرة، قال المصريألن يكون هناك غطاء عربي و

المفاوضات فعليا ماتت، وأنه ال يمكن النفخ في روح هذه الجثة الميتة، ولكن هذا ضريبة وجوده على 
كرسي االغتصاب للسلطة، وبالتالي هو يستجيب لكل ما يملى عليه، وفي العلن يحاول إظهار العنتريات، 

ة مواقف ولكن في الخفاء هناك طبخة جاهزة تمت وعباس مستسلم وآلخر درجة وسياسية وان هناك ثم
 ".االنبطاح والتنازل والتخلي عن الثوابت هي السياسة التي لم يغادرها

محاولة إظهار عباس أن هناك ثمة وطنيات وعنتريات للتسلق على معاناة الشعب من خالل : "وأضاف
  .، على حد تعبيره"ن أن تنطلي على أبناء شعبنا وأمتناهذه المواقف التضليلية، ال يمك

  ١٤/٨/٢٠١٠قدس برس، 
  
  حماس ترحب بلجنة األمم المتحدة لمواصلة التحقيقات في تقرير غولدستون .٨

) ٨-١٤( حماس بلجنة األمم المتحدة التي من المقرر أن تصل قطاع غزة السبت  رحبت حركة: غزة
غولدستون حول الحرب الصهيونية على قطاع غزة أواخر عام لمواصلة التحقيقات في توصيات تقرير 

   .٢٠٠٩ وبداية عام ٢٠٠٨
وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم السبت؛ أنه سيتم 
التعامل مع هذه اللجنة بشكل مسؤول وفاعل إلبراز مظلمة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم االحتالل 

 بحقه، وأنه سيتم تسهيل مهامها لمقابلة الضحايا والشهود والمسؤولين ومنظمات المجتمع الصهيوني
  . المدني؛ الستكمال مشوار هذه اللجنة بما يضمن جمع كافة األدلة على جرائم االحتالل

تقرير غولدستون فيه إدانة واضحة لالحتالل، وبموجبه كان ال بد أن يكون هناك إسراع : "وقال برهوم
شكيل محكمة دولية لقيادات االحتالل؛ ألنهم وفق هذا التقرير ارتكبوا جرائم حرب ضد اإلنسانية في في ت
  ". غزة

  ١٤/٨/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
 فتح تؤكد أن القدس وعودة الالجئين وقيام دولة فلسطينية من أهم أهدافها .٩

، في تصريح صحفي صدر عنه اليوم ححركة فتقال أحمد عساف، المتحّدث الرسمي باسم : رام اهللا
إن القدس وحقوق الالجئين وقيام الدولة المستقلة ذات السيادة، هي أول أهداف المعركة "، )١٤/٨(السبت 

إننا نأتمن قيادتنا على المشروع الوطني؛ ألنها أثبتت وتثبت كل يوم "، مضيفاً "السياسية  مع االحتالل
غوط الدولية، وتؤكد تماسكها وصالبتها عند كل منعطف حكمتها وقدرتها على الصمود بوجه الض

 .، وفق قوله"مصيري في مسار الصراع مع االحتالل
صفقات تنازل سياسية مريبة، تعرضها حماس بغية االعتراف بها، ولتكون "هذا وحذّر مّما وصفه بـ 

  ستبقى الممثل "لتحرير ، وفق تصريحاته، مؤكّداً على أن منظمة ا"بديالً عن  منظمة التحرير الفلسطينية
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الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن العمل والنضال لصالح الشعب الفلسطيني يجب أن يكون في 
  ".إطار مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

  ١٤/٨/٢٠١٠قدس برس، 
  
 حملة تكافل اجتماعي خالل رمضان حماس تنظم : غزة .١٠

التي " الجسد الواحد"، حملة )جنوب قطاع غزة( بمحافظة خان يونس شرعت حركة حماس،: خان يونس
 .تشمل إفطار األسر الفقيرة واإلنفاق على هذه األسر في شهر رمضان المبارك

إن حملة الجسد الواحد جاءت : "وقال الناطق باسم حماس بخان يونس حماد الرقب في تصريح مكتوب
التكافل واألخوة بين أبناء الشعب وعلى وجه التحديد لمساعدة للتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني، لنشر 

 ".الفقراء والمعوزين والمساكين
 وجبة خالل الثالثة أيام الماضية، إضافة ١٤٠٠وأكد الرقب أنه تم في محافظة خان يونس فقط توزيع 

مضان  ألف دوالر، وأن الحملة مازالت في بدايتها وستستمر طيلة أيام شهر ر٢٦إلى جمع مبلغ 
 .المبارك، ومن المتوقع أن تصل إلى كل بيت محتاج في محافظة خان يونس

  ١٤/٨/٢٠١٠قدس برس، 
  
    "إسرائيل"كي ال تتعزز مسيرة نزع الشرعية عن  يشدد على أهمية استئناف المفاوضاتباراك  .١١

اف  الصهيوني إيهود باراك على أهميـة اسـتئن        "العمل"شدد وزير الحرب رئيس حزب      : القدس المحتلة 
 في العالم   "إسرائيل"المفاوضات مع السلطة الفلسطينية كي ال تتعزز ما أسماها مسيرة نزع الشرعية عن              

  . وتفادي تفكك ائتالفها الحاكم
، الصهيونية، أمس، إنه سيكون من الـصعب علـى الـسلطة            ”يديعوت أحرونوت “وقال باراك لصحيفة    

نا موعد انتهاء تجميد االستيطان في السادس والعشرين        الموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة كلّما د      
  ."ملزمون بأن نصل هذا الموعد وقد بلغت المفاوضات ذروتها"وتابع . من الشهر المقبل

:  مع الواليات المتحدة وهذا لن يتأتى بواليـة رئـيس واحـد            "إسرائيل"علينا ترميم عالقات    "وقال باراك   
 من الحكومـة    "العمل"وتوقع أن ال يؤدي انسحاب      . "ز بوالية ثانية  ألوباما بقي أكثر من عامين وربما يفو      

النتخابات مبكرة بسبب رغبة نواب كثر باالحتفاظ بمقاعدهم في الكنيست، لكنه رجح أن تصمد حكومـة                
نتنياهو عاما أو عاما ونصف العام وعندها سينتخب رئيس وزراء جديد يوجـه الـتهم لنتنيـاهو الـذي                   

  .ة في سجل التاريخسيتحول لمالحظة هامشي
وأضاف إن هناك خيارا آخر أمام نتنياهو يتمثل بالتفاهم مع واشنطن وعقد تسوية مع السلطة الفلسطينية،                

لكن رقصة التناغو تحتاج    "وتابع  . والتحالف مع دول عربية ضد إيران واستئناف المفاوضات مع سوريا         
  ."الثنين وعباس هو مرآة نتنياهو ومرتاح لضعفه وغموضه

١٥/٨/٢٠١٠خليج، الشارقة، ال  
  
  " الترانسفير" وتدريبات على الحرب تشمل امناورات مع أمريكتجري " إسرائيل" .١٢

جري إسرائيل تدريبات مشتركة مع الواليات المتحدة على سيناريوهات محتملـة للحـرب والعـدوان،               ت
  .  في مناطق فلسطينية"ترانسفير"تضمنت محاكاة لحالة 

 من مناورات أجرتها قبل يومين وسط وشمال فلسطين، وتضمنت تدريبات           وبثت إسرائيل، أمس، صوراً   
وذكرت تقارير أن   . على نقل العتاد شماالً باتجاه الحدود مع لبنان، وعلى احتالل مناطق مكتظة بالسكان            

المناورات كانت أمريكية إسرائيلية مشتركة، وشملت تدريبات على حرب العصابات واحتالل قرى شبيهة             
  .ماثلة في العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنانبحاالت م
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بأن مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن قيادة جيش االحتالل وضعت خططاً إلخالء            ” وام“وأفادت وكالة   
عشرات اآلالف من الفلسطينيين من أماكن سكناهم في الضفة الغربية وقطاع غزة في أي حـرب مقبلـة    

 سريعة للفلسطينيين مـن القـرى       "إلزالة"يط وضعت خيارات    وأضافت إن مديرية التخط   . على المنطقة 
  .ومخيمات الالجئين خالل أي حرب في المستقبل

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن قيادة الجيش تعتبر أن الوضع الراهن في غزة والضفة ال يمكن لـه أن                   
 بشكل مكثـف مـن      يستمر بالشكل الذي يسير عليه حيث إنها تتوقع مواجهات مسلحة وإطالق صواريخ           

  .” اإلسرائيلية“غزة على المستوطنات 
ووفقا للتقارير فإن قسم التخطيط العسكري في قيادة الجيش اإلسرائيلي تبنى طرقاً جديدة لمواجهة اندالع               

  :أي مواجهة مسلحة وتستند على اآلتي
اجهات مسلحة بـأن    الجيش اإلسرائيلي سيقوم بإعالم وإبالغ مناطق سكنية فلسطينية تحدث فيها مو          : أوال

على سكان تلك المناطق إخالء جميع منازلهم خالل فترة زمنية وجيزة وعلى السكان البقاء فـي منطقـة                  
  .واحدة معينة يقيم فيها كل من أخليت بيوتهم ويبقون في تلك المنطقة حتى انتهاء المعارك 

ش بـإبالغ المنطقـة بـإخالء       كل فلسطيني في الضفة أو غزة يرفض إخالء بيته بعد أن يقوم الجي            : ثانيا
  . وسيتحمل مسؤولية بقائه في المنطقة التي طلب الجيش إخالءها ً"مخربا"فوري سيعتبره الجيش 

 لعشرات آالف الفلسطينيين، وبعد االنتهاء من إخـالء الـسكان           "بديالً"إسرائيل بدورها تحدد مكاناً     : ثالثا
م كل ما أتيح له من أسلحة مطلوبـة فـي حـرب    الفلسطينيين من مناطق المعارك سيقوم الجيش باستخدا    

  .الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان
١٥/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة،   

  
   تحقق مع الناطق بلسان الجيش حول تسريب وثيقة ضد مرشح لرئاسة األركان"إسرائيل" .١٣

 "نـراالت حرب الج "في تطور جديد يعمق الصراعات الشخصية المعروفة باسم         :  نظير مجلي  - تل أبيب 
في قيادة الجيش اإلسرائيلي، استدعت الشرطة الناطق بلسان الجيش، العميد آفي بنيهـو، ثـالث مـرات                 
للتحقيق معه، لالشتباه في أنه المصدر األساسي لكشف الوثيقة التي تبين أن الجنـرال يـوآف غاالنـت،             

، غابي اشكنازي، ونائبـه     المرشح األقوى لرئاسة أركان الجيش، يدير حملة لتشويه سمعة رئيس األركان          
  .بيني غينتس، لكي يصبح المرشح الوحيد للمنصب

وذكرت مصادر في الشرطة أن بنيهو معروف بعالقاته الوثيقة مع الصحافي أمنون أبرامـوفتش، الـذي                
وأنه منذ عدة شهور يستخدم هذه العالقات لبث أنباء كثيرة وبشكل منهجي لتشويه             . كشف عن تلك الوثيقة   

ت وللطعن في وزير الدفاع، إيهود باراك، وتخريب العالقات بين رئـيس أركـان الجـيش                سمعة غاالن 
ومع أن بنيهو ينفي أن التحقيق معه يتم تحت التحذير بصفته مشبوها بعمل جنائي، فـإن                . والوزير باراك 

في "وإنه  . وتقول إن التحقيق بدأ يتشعب لدرجة خطيرة للغاية       . مصادر الشرطة تصر على أنه مشتبه فيه      
  ."نهاية التحقيق، سيجد أكثر من ضابط كبير في الجيش أنفسهم داخل قفص االتهام

١٥/٨/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  
 

  متطرفون يريدون دفعنا لصدام يقود لترحيلنااإلسرائيلية في الحكومة : طلب الصانع .١٤
ط سياسية متطرفة   حذر النائب العربي في الكنيست، طلب الصانع، من وجود مخطط لدى أوسا           : تل أبيب 

إلى صـدام دام مـع الـشرطة        ) ٤٨فلسطينيي  (في الحكومة اإلسرائيلية يقضي بدفع المواطنين العرب        
  .وغيرها من األذرع الحكومية بهدف إيجاد ذريعة لتنفيذ عملية ترحيل جماعي
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 إسـرائيل "، إن هذه األوساط موجودة باألساس في حـزب          "الشرق األوسط "وقال الصانع، في حديث مع      
، الذي يقوده وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ومعه متطرفون متعصبون مثل وزير البنى التحتية،              "بيتنا

  .عوزي النداو، ووزير الشرطة، يتسحاق أهرنوفتش
وكان الصانع يعلق بذلك على تصريح نسب إلى الوزير أهرونوفيتش يقول فيه إن العرب فـي إسـرائيل     

تي يبنونها بشكل فوضوي من دون تراخيص وعلى اعتقال الشيخ رائد           غاضبون جدا على هدم البيوت ال     
وأضاف أهرونوفيتش أن القيادات المتطرفة للعرب في إسرائيل تسعى إلشعال النار في العالقات             . صالح

  .بين إسرائيل ومواطنيها العرب
. ات العنصرية ضدنا  إذا خرجنا إلى المظاهرات فإننا نفعل ذلك احتجاجا على الممارس         ": ورد الصانع قائال  

فليس بيدنا سوى الكفـاح     . ونحن نتظاهر ليس ألننا نريد ذلك، بل ألن الحكومة ال تترك لنا سبيال أخرى             
فأهرونوفيتش وأمثالـه   . ومع ذلك، فإنني أدعو زمالئي في القيادات العربية إلى الحذر         . دفاعا عن حقوقنا  

غلونه في التحريض علينا بـشكل بـشع لتـوفير          يريدون تحويل المظاهرات القانونية إلى صدام دام، يست       
األجواء الجماهيرية المناسبة لتنفيذ مخططات جهنمية ضدنا وضد شعبنا وفي مقدمتهما مخططات الترحيل             

  ."اإلجرامية
١٥/٨/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  

  
   يدخل معترك السياسة ويستعد النتخابات حزبيةحالوتس .١٥

 نّية رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق، دان حالوتس دخول          أكّدت مصادر صحفية عبرية،   : الناصرة
معترك الحياة السياسية، ال سيما وأنه استقال من منصبه العسكري بعد حرب لبنان الثانيـة فـي تمـوز                   

  .، حيث سينضم إلى أحد األحزاب، لكنه رفض الكشف عنه حاليا٢٠٠٦ً) يوليو(
ألخير، أن حالوتس قد جمع تبّرعات نقدية بقيمة أربعمائـة           العبرية، في عددها ا    "هآرتس"وأفادت صحيفة   

، لغاية التنافس في االنتخابات التمهيدية عن أحد األحـزاب،     )أي ما يتجاوز المائة ألف دوالر     (ألف شيكل   
دون أن يشير إلى هوية هذا الحزب، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى اعتزام حالوتس االنـضمام إلـى                  

  .معارضةال" كاديما"كتلة 
، ميخائيل ليندنـشطراوس، علـى نّيتـه        "مراقب الدولة "ولفتت الصحيفة النظر إلى قيام حالوتس بإطالع        

االنتساب إلى أحد األحزاب السياسية اإلسرائيلية، مزوداً إياه بتفاصيل مصادر التبّرعات الممنوحـة لـه،               
  .ولّى حالوتس قيادته سابقاًحيث تبّين أن غالبية المتقّدمين بها هم ضباط في سالح الجو الذي ت

١٤/٨/٢٠١٠قدس برس،   
  
  "إسرائيل"هضبة الجوالن جزء ال يتجزأ من : عوزي لنداو .١٦

قال وزير البنى التحية اإلسرائيلي عوزي لنداو والرجل الثـاني فـي حـزب              : القدس المحتلة، الناصرة  
إلى األبد، والهضبة ليـست     أن هضبة الجوالن جزء من دولة إسرائيل وإنها ستحتفظ بها           " إسرائيل بيتنا "

ارض محتلة، بل منطقة استعملها السوريون لالنقضاض على دولة إسرائيل، كمنطقة استعملت لمهاجمتنا             
  ".وعليه الجوالن ستبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية إلى األبد

١٥/٨/٢٠١٠عمان، ، الدستور  
  
   كجم١٢تل أبيب تطلق قمراً اصطناعياً يزن  .١٧

 اإلسرائيلية أن دولة االحتالل تعمـل       "جيروزاليم بوست "كشفت صحيفة   : و غربية عبد الجبار أب   -عمان  
، وهـو أول    "أنكلـين "حاليا على تطوير أقمار اصطناعية متناهية الصغر، وستطلق األشهر المقبلة القمر            
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 كيلو جراما فقط، وسيساهم في نقل البيانات كما قد يحمل كـاميرات             ١٢قمر متناهي الصغر سيبلغ وزنه      
  .غرة في المستقبلمص

 والقمر  "٤عاموس  "وأضافت أن تل أبيب ستطلق كذلك قمرين اصطناعيين آخرين، وهما قمر االتصاالت             
كما تجري في الوقت الحاضر مباحثات مع عـدد مـن           . "أوفق" الذي سوف يحل محل      "٣٠٠٠أوبسات  "

قد أعربت وكالـة    الدول والشركات المتخصصة في مجال الدفاع حول احتمال حصول تعاون فضائي، و           
  . عن اهتمامها بشراء بعض الصناعات الفضائية اإلسرائيلية) ناسا(الفضاء األمريكية 

١٥/٨/٢٠١٠عكاظ، جدة،   
  
  طفال ٣٠٠ أسيرة  و٣٦ أسير في سجون االحتالل بينهم ٧٠٠٠: تقرير .١٨

مناسبة شهر أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى، في تقرير إحصائي شامل حول األسرى ب: رفح
أسير، موزعين على حوالي ) ٧٠٠٠(رمضان المبارك، بان أعداد األسرى في السجون بلغت ما يقارب 

 طفل دون الثامنة عشرة من العمر،  بينما ٣٠٠ أسيرة، و ٣٦ سجناً ومعتقالً ومركز توقيف، بينهم ٢٣
) ٧(مجلس التشريعي، ونائباً من نواب ال ) ١٢( معتقل ادارى دون تهمة أو محاكمة ،و) ٢٥٠(هناك 

  .١٩٦٧أسير ارتقوا شهداء منذ عام ) ١٩٩(أسرى مصنفين تحت قانون مقاتل غير شرعي و
أسير ) ٨٠٠(أسير محكومين بأحكام مختلفة بينهم ) ٤٨٠٠(وأوضح التقرير بان من بين األسرى قرابة 

قوف ، وانخفض عدد أسير مو) ١٨٠٠(يقضون أحكام بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات ، بينما هناك 
أسرى يخضعون لقانون المقاتل الغير ) ٧(أسير ، بينما هناك) ٢٥٠(األسرى اإلداريين هذا العام إلى 

 .شرعي جميعهم من سكان قطاع غزة 
من القدس ) ٣٩٠(أسير من قطاع غزة ، وحوالي ) ٧٣٠(وحسب توزيع األسرى جغرافياً هناك 

بية والتي تحتل النصيب األكبر نظراً لحمالت االعتقال  ، بينما الباقي من الضفة الغر٤٨وأراضى 
 .العشوائية التي تمارسها سلطات االحتالل هناك بشكل يومي 

طفالً ، ) ٣٠٠(وحسب رياض األشقر المدير اإلعالمي باللجنة أن االحتالل ال يزال يختطف في سجونه 
من عمرهم، وهؤالء األطفال األسرى  عاماً ١٥ طفالً لم تتجاوز أعمارهم ال٥٠ عاماً بينهم ١٨اقل من 

 .يتعرضون ألبشع أساليب التنكيل والتعذيب في سجون االحتالل وخاصة في مراكز التوقيف والتحقيق
) ١٢(وأشار إلى انه بعد أعاده اختطاف النائب المقدسي محمد ابوطير ارتفع عدد النواب المختطفين إلى 

من النواب ) ٢(محسوبين على كتلة التغيير واإلصالح ، و) ٩(نائباً من نواب المجلس التشريعي ،بينهم 
، فيما ال " احمد سعدات"محسوبين على حركة فتح ،ونائب واحد من الجبهة الشعبية وهو األمين العام لها 

يزال نائبين من نواب القدس يعتصمون داخل مقر الصليب األحمر الدولي بالقدس للشهر الثاني على 
 .الحتالل باإلبعاد عن المدينة التوالي ، حيث يهددهم ا

 أسيرات هن محررات أعاد ٦ أسيرة، من بينهم ٣٦وأكد األشقر إلى أن االحتالل ال يزال يختطف 
االحتالل اختطافهن مرة أخرى بعد قضاء فترة محكومياتهن في السجون ، ومن بين األسيرات واحدة 

أسيرات من القدس ) ٤( عام ، وهناك ١٣ومحكومة ) وفاء سمير البس(فقط من قطاع غزة وهى األسيرة 
أسيرة من الضفة الغربية ، وحسب الوضع القانوني ) ٢٨( ، و ٤٨أسيرات من أراضى ) ٣(، و

يخضعن لالعتقال االدارى ، )  أسيرات٣(أسيرات موقوفات بانتظار محاكمة و) ٦(لألسيرات هناك 
 . المؤبد أسيرة محكومات ، خمسة منهن يقضين أحكاماً بالسجن) ٢٧(وهناك 

 أسرى بعد إطالق سراح ٧وكشف التقرير أن عدد األسرى المصنفين مقاتل غير شرعي انخفض إلى 
 حمدان الصوفي بعد أن امضي عام ونصف تحت القانون . األسير د

 ، وصعد من استخدامه بعد ٢٠٠٥وقد استخدم االحتالل هذا القانون بعد انسحابه من القطاع في سبتمبر 
 .حرب العدوانية على غزة ال
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واعتبر التقرير أن تطبيق هذا القانون هو أمر سياسي و مزاجي من االحتالل ، وال يخضع ألي قوانين 
معروفة ، ويعتبر انتهاك لكل مبادئ حقوق اإلنسان وتالعب بمصير ومستقبل األسير الفلسطيني ، 

 .لتحطيم نفسيته وإضعاف إرادته والتأثير على معنويات ذويه 
أسير ) ٣٠٩(وأوضح بأن عدد األسرى القدامى وهم المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو ، وصل إلى 

أسيرا على قائمة عمداء األسرى وهم الذين امضوا أكثر ) ١١٨( عاماً، بينهم ١٦اقلهم أمضى أكثر من 
 ربع قرن في أسير امضوا ما يزيد عن) ٢١( عاماً في سجون االحتالل بشكل متواصل ، وهناك ٢٠من 

والذي ) نائل البرغوتى( عاماً أقدمهم األسير ٣٠أسرى امضوا ما يزيد عن ) ٣(سجون االحتالل ، ومنهم 
يمضى عامه الثالث والثالثين ،والذي يعتبر عميد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل وأقدم أسير 

 . على وجه األرض 
ل الفلسطينية مقابل إطالق سراح الجندي جلعاد شاليط، وأشار إلى أن هؤالء األسرى تطالب بهم الفصائ

 .حيث تجاوزتهم كل صفقات التبادل وحسن النوايا، وليس لهم أمل بالتحرر سوى بصفقات تبادل أسرى 
 ٥٢( منهم )  شهيداً ١٩٩(   بلغ ١٩٦٧وأكد تقرير اللجنة أن عدد شهداء الحركة األسيرة منذ العام 

محمد عبد " همال الطبي ، وكان آخرهم وأخر شهداء الحركة األسيرة األسير استشهدوا بسبب اإل) أسيراً 
( من القدس والذي استشهد في معبار الرملة نتيجة االعتداء عليه وإهماله طبياً، وهناك " السالم عابدين 

( ة إلى عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، باإلضاف)  أسيراً ٧٠( سقطوا جراء التعذيب ، فيما قتل )  أسيراً ٧٠
 .أسرى استشهدوا نتيجة استخدام إطالق الرصاص الحي عليهم  ) ٧

  ١٤/٨/٢٠١٠قدس برس، 
  
     إلخالء عشرات اآلالف من الفلسطينيين في الضفة وغزةإسرائيليمخطط  .١٩

وضعت قيادة الجيش اإلسرائيلي خططا كشفت عنها مصادر عسكرية مطلعة :  وكاالت–القدس المحتلة 
من الفلسطينيين من أماكن سكناهم في الضفة الغربية وقطاع غزة في أي حرب إلخالء عشرات اآلالف 

  .مقبلة على المنطقة
وقالت المصادر العسكرية إن مديرية التخطيط وضعت خيارات إلزالة سريعة للفلسطينيين من القرى 

  .ومخيمات الالجئين خالل أي حرب في المستقبل
يش تعتبر ان الوضع الراهن في غزة والضفة ال يمكن له ان وقالت وسائل إعالم إسرائيلية ان قيادة الج

يستمر بالشكل الذي يمشي عليه ، حيث انها تتوقع مواجهات مسلحة وإطالق صواريخ بشكل مكثف من 
  .غزة على البلدات االسرائيلية

 المقاتلين"ولفتت المصادر إلى أن الخطط الجديدة تسعى إلى القضاء على الجهود المبذولة من قبل 
  . على حد زعمهم،"الفلسطينيين الستخدام المدنيين كدروع

 تبنى طرقا جديدة لمواجهة اندالع اإلسرائيليووفقا للتقارير فان قسم التخطيط العسكري في قيادة الجيش 
الجيش اإلسرائيلي سيقوم بإعالم وإبالغ مناطق سكنية فلسطينية "أي مواجهة مسلحة تستند على أوال 

 مسلحة بان على سكان تلك المناطق اخالء جميع منازلهم خالل فترة زمنية وجيزة تحدث فيها مواجهات
وعلى السكان البقاء في منطقة واحدة معينة يقيم فيها كل من أخلى بيوتهم ويبقون في تلك المنطقة حتى 

يش كل فلسطيني في الضفة أو غزة يرفض إخالء بيته بعد أن يقوم الج: ثانيا. انتهاء المعارك المسلحة
وسيتحمل مسؤولية بقاءه في المنطقة ) مخرب(بإبالغ المنطقة بإخالء فوري سيعتبره الجيش اإلسرائيلي 

إسرائيل بدورها تحدد مكان بديل لعشرات آالف الفلسطينيين وبعد : ثالثا. التي طلب الجيش إخالءها
دام كل ما أتيح له من االنتهاء من إخالء السكان الفلسطينيين من مناطق المعارك سيقوم الجيش باستخ

  .أسلحة المطلوبة في حرب الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان
  ١٥/٨/٢٠١٠الدستور، عمان، 
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    يقبعون في سجون االحتالل لرفضهم الخدمة اإللزامية ٤٨من الـ شابا درزيا ١٤٠ .٢٠

 أبناء الطائفة  شابا من١٤، أن )"المعرفيون األحرار( ميثاق األحرار العرب الدروز"ذكرت منظمة : عكا
 انتزعوا تحررهم من الخدمة العسكرية اإلسرائيلية اإللزامية في ٤٨الدرزية في أراضي فلسطين الـ

جيش االحتالل اإلسرائيلي ، في الشهر األخير بعد سجنهم ومالحقتهم لفترات متفاوتة لرفضهم الخدمة 
  .والتجنيد اإللزامي في صفوف الجيش اإلسرائيلي

نهنئ الشباب العرب الذين نجحوا في انتزاع حريتهم من الخدمة "اق أسامة ملحم وقال سكرتير الميث
 شابا لرفضهم ١٤٠اإللزامية ، ونؤكد إننا سنواصل دعم بقية الشباب المعتقلين الذين يقدر عددهم نحو 

وان تنامي رفض الخدمة اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي دليل على صحة ونجاعة  . الخدمة اإللزامية
لمعطيات التي نشرتها مؤسسات مختلفة تشير إلى ارتفاع رفض الخدمة اإللزامية في جيش االحتالل ا

  %".٥٠اإلسرائيلي بـ
  ١٥/٨/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
  استمرار الهدم في المناطق الريفية في الضفة  .٢١

من  )أوتشا( دةحذر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتح: عبد الرؤوف أرناؤوط -رام اهللا 
في الضفة الغربية ، مشيرا إلى أنه منذ مطلع العام ) ج(تواصل موجة الهدم في المناطق المصنفة كمواقع 

 مبنى يمتلكها فلسطينيون في المنطقة أكثر من ٢٤٢الجاري هدمت السلطات اإلسرائيلية ما ال يقل عن 
يبلغ عدد أوامر " وقال في تقرير . شخصا٢٨٢نصفها هدم في شهر يوليو الماضي مما أدى إلى تهجير 

 آالف أمر وفي الوقت الحالي فإن من المستحيل ٣ما يزيد عن )ج(الهدم المعلقة التي أصدرت في المنطقة
على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء إسرائيلية إلصالح أو ترميم أو بناء المنازل أو حظائر 

  )".ج( على المأوى وسبل العيش في المنطقة الماشية أو البنية التحتية الضرورية للحفاظ
من مساحة الضفة الغربية وهي تخضع للسيطرة األمنية والمدنية % ٦٠نحو ) ج( وتشكل المنطقة

  .اإلسرائيلية الكاملة
  ١٥/٨/٢٠١٠الوطن أون الين، السعودية، 

  
  "منطقة عسكرية مغلقة"الجيش اإلسرائيلي يعلن عن قرية عراق بورين  .٢٢

، حصاراً عسكرياً على قرية عراق بورين )١٤/٨(فرض الجيش اإلسرائيلي، السبت : ةالقدس المحتل
الواقعة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المتضامنين األجانب 

وقالت مصادر محلية  .والصحفيين من الدخول للقرية للمشاركة في المسيرة األسبوعية ضد االستيطان
إن قوات االحتالل أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية للقرية، وقامت باحتجاز المركبات :  القريةفي

  .وتفتيشها
  ١٤/٨/٢٠١٠قدس برس، 

    
  االحتالل يجبر األسرى في رمضان على الخروج وقت الظهر لالستراحة .٢٣

لي تجبر قال مركز األسرى للدراسات، إن إدارة سجون االحتالل اإلسرائي:  ضياء الكحلوت-غزة 
، )وقت االستراحة(األسرى منذ بدء شهر رمضان المبارك على الخروج الساعة الواحدة ظهرا للفورات 

  ."نفحة وريمون والسبع"دون مراعاة للحر الشديد خاصة في سجون صحراء النقب 
وا  للمركز أن األسرى طالب-األسير توفيق أبو نعيم، والمحكوم مدى الحياة -وأكد أحد عمداء األسرى 

. إدارة السجون بتأجيل الفورات لساعتين لكسر حرارة الشمس، إال أن اإلدارة رفضت هذا الطلب
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وأضاف أبو نعيم أن إدارة السجون منعت المزاليق والبالطات الكهربائية في داخل الغرف بسجن هداريم، 
ود الذين يتعمدون األمر الذي يؤثر على إعداد الطعام لألسرى بعد إحضاره من األسرى الجنائيين اليه

  .اتساخه أثناء الطهي
وذكر مدير مركز األسرى للدراسات عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية رأفت حمدونة، أن 
انتهاكات إدارة السجون تضيق على األسرى خاصة في العبادات، كصالة التراويح، وتجبرهم على 

ن ذلك يستدعي وقفة تضامن جدية من جانب وشدد على أ. الوقوف على العدد أثناء قراءة القرآن
  .التنظيمات والشخصيات والمؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية األسرى

  ١٥/٨/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
  من المقدسيين ال يشعرون باألمان في الظروف الراهنة% ٦٤: استطالع .٢٤

واقع الفلسطينيين في القدس « كشفت نتائج احدث استطالع للرأي العام حول - الحياة الجديدة -رام اهللا 
ال يشعرون باألمان في الظروف الراهنة، وأن أعلى نسبة شعور بعدم األمان كانت % ٦٤أن » الشرقية

في منطقة الشيخ جراح والتي تتعرض لعمليات مصادرة واستيالء على البيوت، تليها مناطق جبل 
ن عملية سحب بطاقة هوياتهم المكبر، مخيم شعفاط، وضاحية كفر عقب، حيث يخشى المقدسيون م

  .الشخصية، وتجريدهم من حقوقهم
ونفذ االستطالع برنامج األمن اإلنساني الفلسطيني بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي، على عينة 

مقدسياً من كال الجنسين موزعين على أحياء مختلفة في مدينة القدس، خالل » ٨٥٠«عشوائية مقدارها 
وأوضح منسق برنامج األمن اإلنساني الفلسطيني، سفيان  . ٧/٢٠١٠ /٢٥ إلى ٢الفترة الممتدة ما بين 

وضع األمن «مشعشع، أن النتائج التي توصل لها االستطالع سيتم نشرها ضمن دراسة متخصصة حول 
والتي سيصدرها البرنامج بالتعاون مع جهات دولية ، باإلضافة إلى تنظيم «اإلنساني في القدس الشرقية 

  .متخصصة لنقاش جملة من القضايا المتعلقة بأوضاع المقدسيينورشة عمل 
وأشار مشعشع الى أن النتائج أظهرت بأن القضية الرئيسية التي تشعر المقدسيين بعدم األمان، هي 

ومن ثم الوضع اإلقتصادي بنسبة % ٣٢الخوف من فقدان الحقوق، خاصة حق السكن واإلقامة بنسبة 
، منوها الى أن باقي النسب توزعت على %١٤طة اإلسرائيلية بنسبة ، وإعتداءات الجيش والشر%٢٩

  .قضايا منها االنقسام الفلسطيني الداخلي والقيود االجتماعية والعنف داخل الحي أو مكان السكن
من % ٧٩وأكدت النتائج زيادة اإلعتماد على العائلة واألقارب في حل النزاعات، وأوضحت أن 

رضهم لمشاكل في مكان سكناهم، فإنهم يعتمدون بالدرجة األولى على العائلة، المستطلعين أنه في حال تع
فقط يعتمدون على الشرطة اإلسرائيلية، في إشارة واضحة إلى غياب الثقة بهذه الجهة، % ٢وبالمقابل 

يعتمدون على السلطة الوطنية الفلسطينية في حل النزاعات بالرغم من عدم % ١٠ومن الملفت للنظر أن 
  . هذه السلطة رسميا في القدس الشرقية ومالحقة اإلحتالل لعناصرهاوجود

والثانية من حيث ترتيبها التي يعاني % ٣٥وأظهرت النتائج أن جريمة تعاطي المخدرات تحتل نسبة 
  .منها اهل القدس، في حين توزعت باقي النسب على السرقات والعنف الجنسي والقتل

فقط ان طبيعة االتصال االخير لهم % ١٤سرائيلية اوضح ما نسبته وحول طبيعة العالقة مع الشرطة اال
ان هذا االتصال كان من خالل تعرضهم % ٥٤بالشرطة كان من اجل تقديم شكوى، وبالمقابل اوضح 

من المستطلعين % ٣٢لالحتجاز واالعتقال او االستجواب من قبل الشرطة االسرائيلية، في حين اعرب 
  .ثر تعرضهم للمضايقة أو التحرش اللفظي والجسدي من قبل رجال الشرطةان االتصال بالشرطة كان ا

  ١٥/٨/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  "مقابر األرقام"في قضية " دولياً"تطالب بالتحقيق " الوطنية للدفاع عن األسرىاللجنة  .٢٥
" مقابر األرقام"مسألة طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في : بيروت

اإلسرائيلية، والتي تتحفّظ بداخلها سلطات االحتالل على المئات من جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، 
  .الذين ترفض تل أبيب تسليم جثثهم لذويهم لغاية دفنهم

ينيين وأفادت اللجنة، في بيان صحفي، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تحتجز جثامين الشهداء الفلسط
والعرب في أربع مقابر رئيسية، هي؛ مقبرة األرقام التي تقع في المنطقة العسكرية عند ملتقى الحدود 

 اللبنانية، والتي تضم نحو خمسمائة قبر لشهداء عرب سقط غالبيتهم في حرب - السورية-اإلسرائيلية
يحا وجسر الملك حسين في غور ، والمقبرة الواقعة في المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة أر١٩٨٢عام 

األردن، وتتوقّع التقارير الواردة بهذا الشأن أن تحتوي هذه المقبرة على ما يقارب المائة جثة لشهداء 
بشمال مدينة طبريا، والتي " شحيطة"في غور األردن، و " ريفيديم"فلسطينيين وعرب، إلى جانب مقبرة 
  .يزيد عدد الجثامين فيها على الخمسين

عت اللجنة، الحكومة اللبنانية والهيئات الحقوقية المختّصة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تقف على هذا ود
  .واالنتهاكات اإلسرائيلية للقوانين الدولية" مقابر األرقام"مسالة 

  ١٤/٨/٢٠١٠قدس برس، 
  
  مؤسسة الضمير تقلل من فاعلية اللجنة الدولية لتحقيق في حرب غزة األخيرة .٢٦

 في تعقيبه على قلل خليل أبو شمالة، مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان،: النعامي صالح  - غزة
 من أهمية هذه اللجان في ظل وصول لجنة دولية لمواصلة التحقيقات في توصيات تقرير غولدتسون،

التعنت اإلسرائيلي وعدم اعترافه بعملها وعدم التعاطي معها، مؤكدا أن الغطاء الدولي على جرائم 
  .ئيل في حق الفلسطينيين يبطل عمل هذه اللجان، على الرغم من أهميتهاإسرا

نحن في مؤسسات حقوق اإلنسان ال نعول كثيرا على هذه اللجنة، «: "الشرق األوسط"وقال أبو شمالة لـ
ألن الموضوع أخضع لالعتبارات السياسية، حيث ال توجد إرادة دولية للضغط على إسرائيل لتنفيذ ما 

الجميع شاهد كيف رفضت إسرائيل استقبال أو مجرد التعامل «: وأضاف. »رير غولدستونأوصى به تق
مع لجنة غولدستون، ليس هذا فحسب، بل تخطتها وقامت بإنشاء لجنة تحقيق صورية غير جدية، نتجت 

  .»عنها توصيات تعفي الجاني من المسؤولية في الجرائم ضد اإلنسانية في قطاع غزة
مؤكدا أن , دم تقديم تقرير موحد من قبل حكومتي رام اهللا وغزة، ردا على غولدستونوانتقد أبو شمالة ع

االنقسام أثر بشكل كبير في عمل مؤسسات حقوق اإلنسان، وأضعف من موقفها أمام الجهات الدولية في 
  .ظل اختالل التقارير الصادرة من غزة والضفة الغربية حول التقرير

  ١٥/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، 
  
  ياء في غزة بعد العثور على طفلة مشنوقة على شجرة في باحة منزلها است .٢٧

في قطاع » حماس«عثرت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها حركة : غزة
 عاماً من العمر مشنوقة ومعلقة في إحدى األشجار في باحة منزل ١٢غزة صباح أمس على طفلة تبلغ 

  .دة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاععائلتها في بل
وباشرت الشرطة التحقيق في مقتل الطفلة التي نقلت جثتها إلى مستشفى ناصر في المدينة، لمعرفة ما اذا 

وأثارت جريمة مقتل الطفلة البريئة سخطاً كبيراً في القطاع، خصوصاً في شهر . كانت انتحرت أم شُنقت
  . »شرف العائلة« في القطاع عمليات قتل اإلناث على خلفية االدعاء بتلويث وتكثر. رمضان الكريم
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وتّدعي عائالت المقتوالت غالباً أنهن انتحرن حتى ال تقع تحت طائلة القانون، علماً أن عقوبة القتل على 
  . تراوح بين ستة أشهر وثالث سنوات"شرف العائلة"خلفية 

  ١٥/٨/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  " علماء المسلمين" ينظمه اتحاد ..شارك في أسطول بحري ينطلق لغزةالقرضاوي ي .٢٨

أعلن الشيخ إحسان هندركس، رئيس مجلس القضاء األعلى بجنوب أفريقيا وعضو مجلس األمناء : رفح
باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

طول بحري ينظمه االتحاد العام لهيئة علماء المسلمين، إضافة إلى عدد كبير من العلماء سيشارك في أس
وأكد هندركس، قبيل  . وكبار الشخصيات اإلسالمية والعربية أمثال المفسر الشهير محمد علي الصاوي

" ٢أميال من االبتسامات "ضمن وفد قافلة ) ١٤/٨(مغادرته معبر رفح جنوب قطاع غزة، السبت 
ما شاهده الوفد خالل األيام القليلة التي مكثنا فيها بغزة أكثر بكثير مما عاشه أهل جنوب "وروبية أن األ

، مشدداً على أن التواصل مع غزة سيستمر بحراً وبراً حتى "أفريقيا على مدار سنوات التميز العنصري
  . فك الحصار وتحرير كامل فلسطين

  ١٤/٨/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  المبحوحاإلمارات تطلب توضيحاً من ألمانيا حول عميل متهم باغتيال  .٢٩

الدكتور عبد الرحيم العوضي في بيان اإلماراتية أعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية : )وام(
لمانيا عميل الموساد اإلسرائيلي أوري برودسكي بكفالة ومنحه حريته للعودة إلى أعن قلقه إزاء إطالق 

إن اإلمارات تسعى للحصول على “وقال . ائيل، بينما ال تزال القضية المرفوعة ضده مستمرة إسر"
كانون الثاني  /ضمانات تؤكد أن برودسكي ال عالقة له بجريمة اغتيال محمود المبحوح في دبي في يناير

. كي وطالبت وزارة الخارجية، أمس، بتوضيح من الحكومة األلمانية حول قضية برودس  ."الماضي
طالما أن هذا األمر قد تكون له عالقة بجريمة خطيرة ارتكبت في دبي فإن اإلمارات "وأضاف العوضي 

  . ”ية من خالل القنوات الدبلوماسيةتتوقع تعاوناً كامالً وقوياً من السلطات األلمانية، وأنها ستتابع هذه القض
  ١٥/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   وغزة أمر مرفوضما يجري في القدس: مسؤول تركي .٣٠

قال السيد سعاد كونغلييوغلو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي إن  :قنا -القاهرة -تونس
. ما يجري في فلسطين وخاصة في القدس وفي قطاع غزة المحاصر والمدمر منذ سنوات أمر مرفوض 

 تعهداتها الدولية وتعمل على التونسية إن تركيا التي تحترم" الصباح"وأضاف في تصريحات لصحيفة 
للشعب الفلسطيني " مجرد جار"إحالل سالم شامل ودائم بين إسرائيل وجيرانها والتي ال تعتبر نفسها 

ترفض التمادي في تجاهل المطالب المشروعة لهذا الشعب وفي مقدمتها حقه في إنشاء دولة مستقلة 
  .عاصمتها القدس 

  ١٥/٨/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
  
  ماليزي يغادر غزة عبر معبر رفحالوفد ال .٣١

الوفد الماليزي الذي زار قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، متوجه إلى ) ١٤/٨(غادر السبت : رفح
  نسخة منه " قدس برس"وقالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في بيان مكتوب وصل  .بالده عبر مصر

  .لمنظمات األهلية الماليزي عضواً من اتحاد ا٤٤إن الوفد الماليزي المغادر ضم 
  ١٤/٨/٢٠١٠قدس برس، 
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    غزةل من الجامعة العربية الكلىأجهزة لغسيل  .٣٢

 جهازا لغسيل الكلى للمستشفيات الفلسطينية ١٦ العامة لجامعة الدول العربية األمانةبعثت :  بترا–القاهرة 
لمساعد لشؤون فلسطين في  العام ااألمينوقال . اإلسرائيليفي قطاع غزة المحاصر من قبل االحتالل 

 الجامعة بصدد تقديم دعم لمستشفيات غزة من معدات أن أمسالجامعة السفير محمد صبيح للصحفيين 
 يبقى هو رفع الحصار نهائيا عن الشعب األساس الهدف أن بهذا الصدد وأكد.  طبيةوأجهزة وأدوية

  .الفلسطيني
  ١٥/٨/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
      "جولدستون"لمتابعة توصيات تقرير  لى غزةوفد من األمم المتحدة إ .٣٣

وصل وفد من لجنة الخبراء المستقلة التابعة لألمم المتحدة والمشكّلة بموجب :  طه عبد الرحمن-رفح 
قرار المفوضية العليا لحقوق اإلنسان، معبر رفح في طريقه لقطاع غزة، لمتابعة توصيات تقرير 

دف لمراقبة وتقييم اإلجراءات القانونية التي تمت من خالل وبحسب مصادر فإن الوفد يه  ."جولدستون"
، في ضوء قرار الجمعية "غولدستون"الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بخصوص متابعة توصيات تقرير 
  .العامة في هذا الشأن بما يضمن مصداقية وشفافية هذه التحقيقات
جتمع المدني وهيئات تابعة لألمم المتحدة، وأوضحت المصادر أن الوفد سيلتقي بممثلين عن منظمات الم

على غزة،   الخاص بالعدوان اإلسرائيلي"غولدستون"إضافة إلى الضحايا والشهود الذين تضمنهم تقرير 
وأضافت  .كما يلتقي الوفد اللجان التي تم تشكيلها من قبل حكومة حماس لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير 

 "ماري دافيد" يترأس الوفد، والذي يضم في عضويته القاضيين "ماشتكريستيان تو"المصادر أن القاضي 
  ."بارام كانار سوامي"و

  ١٥/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
 يالمفاوضات المباشرة يتعين أن تتناول مجمل القضايا المتعلقة بالحل النهائ: فرنسا .٣٤

رة بين الفلسطينيين أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن المفاوضات المباش: فهيم الحامد -جدة 
 ذلك قضايا األرض استنادا فيواإلسرائيليين يتعين أن تتناول مجمل القضايا المتعلقة بالحل النهائي، بما 

  .، واألمن والقدس١٩٦٧لحدود عام 
 تعليق لمساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستين فاج، على رفض رئيس فيجاء ذلك 

ينامين نتنياهو أن تستند المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين على حدود عام الوزراء اإلسرائيلي ب
١٩٦٧.  

  ١٥/٨/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
  إسبانيا تطالب بإنهاء حصار غزة بشكل كامل  .٣٥

طالبت إسبانيا الكيان الصهيوني برفع الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الخامسة على : مدريد
الحصار المفروض على القطاع ليس جزئيا وال "، معتبرة أن "ل بجزئيبشك"التوالي، بشكل كامل وليس 

): ١٤/٨(وقال وزير الخارجية اإلسباني ميغيل انخل موراتينوس، في تصريحات صحفية السبت  ".نسبياً
القوة " إسرائيل"إن االتحاد األوروبي في فترة الرئاسة اإلسبانية اتخذ مواقف ملزمة تدين استخدام "

  ".هالي القطاعالمفرطة ضد أ
  ١٤/٨/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  "٢أسطول الحرية " جمعية سويسرية تدعم ٢٢٠ .٣٦
أسطول " جمعية أهلية وحزبا ونقابة سويسرية دعمها لـ ٢٢٠أعلنت :  عبد الجبار أبو غربية- عمان

طاع غزة قبل ، المزمع إبحارها نحو ق)السفينة السويسرية( عبر مشاركتها في إحدى سفنه "٢الحرية 
وقال رئيس . نهاية العام الجاري، في إطار جهود كسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة

 السويسرية أنور غربي في حديث صحافي إن أحزابا سياسية لها وزنها في "الحقوق للجميع"جمعية 
  . تمام ناشطا، األمر الذي فاجأنا بهذا االه٤٥٠سويسرا أعلنت دعمها لألسطول بمشاركة 

، أن جمعية الحقوق للجميع تقدم "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"وأوضح غربي، وهو عضو 
  . الدعم الكامل والمباشر للسفينة السويسرية، والتي تعمل مع الجميع تحت مظلة الحملة األوروبية

تنظيم رحالت جوية وفي السياق ذاته، ذكر غربي أن أعضاء برلمانيين سويسريين كانوا قد دعوا إلى 
إلى غزة ضمن الجهود لكسر الحصار عنه، موضحا أن المجتمع المدني السويسري يظهر تجاوبا كبيرا 
في كل فعاليات كسر الحصار، بما فيها رغبة اآلالف بالمشاركة على متن ذلك األسطول أو السفينة 

  .السويسرية، بما فيها شخصيات رياضية وفنية معروفة
 ١٥/٨/٢٠١٠عكاظ، جدة، 

 
  كندا توقف تقّبل البريد المرسل إلى قطاع غزة .٣٧

أعلنت مؤسسة البريد الكندية أنها أوقفت تقّبل البريد المرسل إلى قطاع غزة المحاصر، معللة ذلك : أوتاوا
  . بإجراءات قامت بها سلطات االحتالل الصهيوني

تقبل البريد المرسل إلى قطاع غزة، لم تعد "ونقلت اإلذاعة الكندية الرسمية عن مؤسسة البريد قولها إنها 
  ". لم تعد متأكدة من أن البريد المرسل من كندا يصل إلى غزة"مشيرة إلى أنها 

التوترات في المنطقة دفعت مؤسسة البريد "وأضافت المؤسسة أن السلطات اإلسرائيلية أعلمتها أن 
نها تسعى إلى إيجاد طرق أخرى ، مشيرة إلى أ"اإلسرائيلية إلى إلغاء خدماتها الموجهة إلى القطاع

  . إليصال البريد من كندا إلى قطاع غزة
  ١٤/٨/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  !ال أحد يخوض معارك اآلخرين .٣٨

  بالل الحسن
التي يديرها الرئيس محمود " المفاوضات حول المفاوضات"التي يمكن استخالصها من " الحكمة"هذه هي 

من المبعوث األميركي ديفيد ميتشل، إلى بعض . متعاملة مع الموضوععباس مع األطراف العديدة ال
  .الرؤساء العرب الذين يطلب مشورتهم، مرورا بإسرائيل واللجنة الرباعية الدولية

  .لنحدد أوال موقف الرئيس محمود عباس
 إنه يذهب إلى الجامعة العربية، ويقول لهم إنه يتعرض لضغوط كبيرة وغير مسبوقة من الواليات

وهو يذهب إلى الجامعة العربية ليقول . المتحدة لكي يقبل الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
لهم إن لديه رسالة ضمانات من الرئيس األميركي حول مستقبل المفاوضات، حيث يتعهد الرئيس 

س، ويالحظون فماذا تكون النتيجة؟ يستمع العرب إلى الرئيس عبا. األميركي بدعم مبدأ حل الدولتين
الطريقة التي يعرض بها قضيته عليهم، ويالحظون أن الرئيس عباس ال يطرح عليهم احتمال موقف 
فلسطيني يقول برفض الضغوط األميركية، وال يطرح عليهم احتمال موقف فلسطيني باعتبار التعهد 

اشرة، أي قبول األميركي غير كاف، ويستنتجون أن الرئيس عباس يريد الذهاب إلى المفاوضات المب
الضغط األميركي عليه، وقبول الضمان األميركي غير الملزم المقدم إليه، ولكن بشرط أن يكون هناك 

  .تبن عربي لهذا الموقف
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ولقد سبق لعرب الجامعة العربية، أن استمعوا للموقف نفسه من الرئيس عباس قبل أشهر، وقدموا له ما 
ولكن عرب الجامعة . ذهاب إلى المفاوضات غير المباشرةأي قدموا له تبنيا عربيا لموقف ال. يريد

العربية رفضوا أن يقدموا للرئيس عباس التبني العربي المطلوب للذهاب هذه المرة إلى المفاوضات 
  :المباشرة، واختاروا موقفا آخر، وكانت خالصة هذا الموقف كما يلي

  .ة، نيابة عنكنحن، عرب الجامعة العربية، لن نخوض المعركة السياسي: أوال
نحن، عرب الجامعة العربية، نتعرض مثلك لضغوط أميركية من أجل الموافقة على انخراطك في : ثانيا

  .المفاوضات المباشرة
نحن، عرب الجامعة العربية، قبلنا وسنقبل ضغوط الواليات المتحدة، لكي نستفيد من العالقات : ثالثا

  .عي األميركي للمفاوضات المباشرةالودية معها، ولذلك فإن موقفنا هو قبول الس
أما بالنسبة إليك، وإلى موقف السلطة الفلسطينية هل تذهب أو ال تذهب إلى المفاوضات المباشرة، : رابعا

إننا ندعمك إن ذهبت إلى . فهو أمر تقرره أنت، وال عالقة لنا به، فقرر بنفسك إن كنت ستقبل أم ال
  .اركالمفاوضات المباشرة، ولكن القرار هو قر

وخالصة هذه النقاط األربع التي شكلت صياغة الموقف العربي، أن الرئيس عباس ازداد حيرة فوق 
حيرته، وأحس بأنه يقف وحيدا أمام القرار المصيري الذي يريده ويتمناه، وأحس أيضا أن العرب 

الجامعة يريدون منه أن يخوض معركته بنفسه، وأن العرب لن يخوضوا معركته نيابة عنه، وأن عرب 
  .التي استخلصوها من كل هذا الذي يجري حولهم" الحكمة"يعبرون بذلك عن 

وهنا ظهر ديفيد ميتشل، هذا الوسيط العجيب الغريب الذي لم ينجح حتى اآلن في أي مهمة سوى مهمة 
وهنا أيضا ظهر بنيامين نتنياهو، وقال بصراحة مطلقة إنه يرفض الذهاب إلى . إرضاء إسرائيل

، وهو الشرط الوحيد واألخير الذي ١٩٦٧باشرة على أساس إنشاء دولة فلسطينية على حدود مفاوضات م
  .طرحه الرئيس عباس ليحفظ به ماء الوجه فقط

وحين وصلت األمور إلى هذا الحد، كان ال بد من تشاور جديد مع العرب، وتم اختصاره هذه المرة بلقاء 
الرجلين، وال نعرف ماذا كانت نصيحة الرئيس وال نعرف ما جرى بين . مع الرئيس حسني مبارك

المصري، ولكننا نعرف أن مسؤولة الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي، قالت علنا ورسميا بعد هذا 
  .اللقاء، إن الرئيس عباس أصبح قريبا جدا من إعالن الموافقة على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة

ن وجوه عدة، فهو إذا قبل الوضع الراهن كما هو، وذهب إلى المعضلة أمام الرئيس عباس لها اآل
المفاوضات المباشرة بقرار فلسطيني بحت، وليس بقرار عربي، ومع قبول للرفض اإلسرائيلي لمرجعية 

 حسب موقف نتنياهو، يكون قد تراجع عن آخر شرط من شروط حفظ ماء الوجه، في ١٩٦٧حدود 
كون أيضا وهذا هو األهم، قد تخلى عن مبادرة السالم العربية، وي. مفاوضات وصفها هو نفسه بالعبثية
فهل يستطيع . مقابل تطبيع عربي كامل) ومن دون تبادل أراضي(وجوهرها انسحاب إسرائيل كامل 

عباس أن يتحمل وزر هذه المسؤولية تجاه المبادرة العربية؟ يمكن أن نقول نعم سيفعل، ويمكن أن نقول 
نخمن أيضا شيئا مما دار بينه وبين الرئيس حسني مبارك، حيث الحجة المصرية ويمكن أن . ال لن يفعل
هل تستطيع أن تقف وحدك في وجه : هل لديك خيار آخر؟ وتقول الحجة المصرية أيضا: الدائمة تقول

للرئيس األميركي بيل كلينتون في مفاوضات " ال"أميركا؟ وحيث الحجة المصرية تذكره بأن عرفات قال 
فهل سيستمع عباس إلى . ، وكانت النتيجة قتل عرفات بالسم على يد اإلسرائيليين٢٠٠٠يد كامب ديف

نعم : النصيحة المصرية، ويذهب حسب هذا الوضع كله إلى المفاوضات المباشرة؟ األرجح أن نقول
نحن طرحنا كل حقوقنا ولكن هذا هو ما استطعنا الحصول : سيذهب، وسيعود ليطرح مقولته األساسية

  .عليه
إن الرئيس عباس يواجه هذا الوضع الصعب، بعد أن تخلى بنفسه عن كل األسلحة الفلسطينية التي كانت 

والسالح األول هنا هو سالح مقاومة االحتالل الذي كان يجبره . مرفوعة في وجه االحتالل اإلسرائيلي
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نا مرات ومرات، إنه ضد ، وقال عل"المقاومة"وقد تخلى عباس عن مبدأ . دائما على التفكير في التفاوض
وها هو التفاوض اآلن يطبق على عنقه . المقاومة، وضد السالح، وإنه مع التفاوض، ومع التفاوض فقط

ولم يكتف عباس بالتخلي عن سالح المقاومة، بل هو أعلن رسميا مرات ومرات، أن . كحبل المشنقة
عباس بالمواقف المعلنة، بل هو شجع ولم يكتف . العنف في االنتفاضة الفلسطينية أضر بالقضية نفسها

ضرب وتفتيت تنظيم حركة فتح المقاوم لالحتالل، ووافق على إنشاء أجهزة أمنية أشرف عليها الجنرال 
دايتون تولت مهمة مالحقة مقاتلي فتح وتطويعهم، ولذلك فهو ال يملك اآلن أي سالح يمكن له أن يستعين 

ولذلك لم يعد أمام . بل من أجل تحسين وضعه التفاوضي فقطبه، ليس من أجل مقاومة االحتالل كمبدأ، 
  .الرئيس عباس سوى السير في الممر اإلجباري الذي اختاره حتى النهاية

إن هذا الوضع الذي يواجهه الرئيس عباس اآلن، ال يمكن وصفه بأنه وضع صعب، إنه أكثر من ذلك، 
وهو لم . ول إن منهج التسوية سقط نهائياإنه وضع مأساوي، وضع تراجيدي، وضع يرفع راية خفاقة تق

، ولكنه يسقط اآلن في يد إسرائيل، أي في يد )٢٠٠٠تم ذلك في مؤتمر كامب ديفيد (يسقط سياسيا فقط 
العدو، والعدو اآلن هو الذي سيقرر الحدود التي سينسحب إليها، والحدود التي ستكون لما يسمى الدولة 

 لن تنشأ دولة فلسطينية، بل ستنشأ سلطة موظفين تعمل لدى وفي صيغة من هذا النوع. الفلسطينية
  .وهذه مأساة كبرى. االحتالل

سيئة الذكر، وهي تعود بصيغة " روابط القرى"وكثيرون من الفلسطينيين يتذكرون اآلن بمرارة، تجربة 
  .جديدة أخبث وأخطر

  ١٥/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  

  " يا وحدنا"و" التخلي"و" الضغوط"عن .. مرة أخرى  .٣٩
   عريب الرنتاوي

اللندنية أمس عن مسؤول فلسطيني رفض " الشرق األوسط"الفتة هي التصريحات التي نقلتها صحيفة 
وهو قال أن ...المسؤول وصف الوضع الفلسطيني بأنه صعب ، بل شديد الصعوبة: الكشف عن هويته

مخرج يحفظ ماء " البحث جار اآلن عن االنتقال إلى المفاوضات المباشرة بات مسألة وقت ال أكثر ، وأن
ووفقا له فليس لدى أبو مازن أية أوراق يلعب بها ، بعد أن تخلى عنه العرب "...وجه الطرف الفلسطيني

وتخلت عنه حركة فتح ، التي عجزت أو استنكفت عن حشد الجماهير المؤيدة لعباس لمساعدته على قول 
  . المحمولة التي يتعرض لها الرجلفي مواجهة الضغوط غير المسبوقة وغير" ال"

على ما يبدو ، " األدرى بشعابها ، ومن سكّان المقاطعة بالذات" أهل رام اهللا"ما قاله المسؤول ، وهو من 
سبق وأن قلنا الكثير منه ، وبصورة تكاد تكون حرفية ، خصوصا في أصل المقاالت وقبل تعرضها 

، فيما كنّا " خالصة العملية والحراك"ن ، أن الرجل يتحدث عن ، لكن الفارق بين القولي" للقصقصة"أحياناً 
ومن " الضحية"هو قال ما قال متقمصاً صورة "...يقرأ المكتوب من عنوانه"نصدر عن تحليل وتحذير 

دون أن يتعرض لسهام النقد الطائشة ، ونحن تحدثنا من موقعنا المعارض لسياسة حرق األوراق ورفع 
  .وض المواجهة وبدء االشتباكالرايات البيضاء قبل خ

الشاهد "بلغة " أبو مازن"، حديثه عن الرئيس " المبني للمجهول"لكننا مع ذلك ، ال نشارك المسؤول 
، ال تجسد " يا وحدنا: "، المتروك وحده في الميدان ، فصيحة األمس التي أطلقها ياسر عرفات" الشهيد

وال نوافق المسؤول ـ "...يداك أوكتا وفوك نفخ": حال من خلفه اليوم ، هؤالء ينطبق عليهم القول
، ، ونرى في هذا الحديث وذاك" لقوةأوراق ا"أو االفتقاد لـ" الضغوط غير المسبوقة"المجهول على حكاية 

توطئة وتبريراً لتنازالت مؤلمة ، وشيكة وقادمة ، ونعتقد جازمين بأن القيادة الفلسطينية هي من فّرط 
قاطا ، عن قصد أو من دونه ، ليقال لنا فيما بعد بأن ال أوراق في أيدينا ، فماذا بأوراق القوة حرقاً وإس

  ).؟،(نحن فاعلون لمجابهة الضغوط التي ال قبل لبشر أو حجر أو شجر عليها 
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ما الذي كان ينتظره عباس ، ولماذا وضع جميع أوراقه في يد محور واحد من محاوره ، وأبقى جميع 
، وسلم عاصمة عربية بعينها مفاتيح القرار الفلسطيني ، في " ال والمعتدليناالعتد"رهاناته في جيب 

ما الذي ...، بل وغالبا بالضد مما ينفعهم" ناس فلسطين وأهلها"وكالة حصرية استخدمت في غير ما ينفع 
ة كان ينتظره عباس وهو الذي أعاد صياغة العالقة بين المنظمة والنظام العربي ، بصورة بددت استقاللي

" وزراء المبادرة"القرار الفلسطيني التي دفع الفلسطينيون ثمنها ألوف الشهداء ، فيصبح أسير مواقف 
، بدل أن يواصل السعي " نقبل بما يقبل به األشقاء"العرب وتوافقاتهم ، يذهب إلى اجتماعاتهم تحت شعار 

، على القبول بما يقبل به " العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر"إلرغام 
الفلسطينيون ويعتبرونه حداَ أدنى لحقوقهم الوطنية المشروعة ، ال تنازل عنه وال تراجع ، أياً كان طويالً 

  .ومريراً ، حبل الضغوطات والتضحيات ؟،
لم تكن مواقف الرئيس عباس نتيجةً للتراجع واالنهيار في الموقف العربي الرسمي فحسب ، بل وكانت 

 فيهما كذلك ، فكم مرة ذهب الرئيس مقاتالً بصالبة ذودا عن هذا الموقف أو دفاعا عن تلك سبباً
لقد ارتضى االصطفاف ...االستراتيجية ، وكم من مرة خاض معركة النهوض بالموقف العربي المتهالك

 الممثلين خلف أضعف حلقات الموقف العربي الرسمي واالتكاء عليها ، بل ولم يفوته والناطقين باسمه أو
  ".له ، أن يتولوا هم بأنفسهم ، أمر االصطدام واالشتباك مع العواصم األخرى والمواقف العربية األخرى

بين الموقفين الفلسطيني والعربي حد تبعية األول للثاني منذ انطالق منظمة التحرير " التماهي"لم يصل 
سبب أن القيادة الفلسطينية وضعت كل والحركة الفلسطينية المعاصرة كما هو عليه الحال اآلن ، وال

  .البيض في سلة واحدة ، ودائما لحسابات ضيقة ورهانات عقيمة مجربة
ثم ، ما الذي يريده أو يتوقعه الرئيس من حركة فتح ، وهو الذي سلّم زمام القرار في المنظمة والحكومة 

مة لها بذاتها ، لم تخض والسلطة ، لشخصيات مهّمشة ، لفظتها فصائلها منذ أزمنة وحقب ، ال قي
في يوم من األيام ، ولم تحصل برغم الدعم الدولي غير المسبوق ، على أكثر من " نادي كشّافة"انتخابات 

  .المقعد الذي جلست عليه في المجلس التشريعي الفلسطيني األخير
قصقصة أنيابها " و"التنسيق األمني"ما الذي يريده الرئيس من الحركة التي يقودها ، وهو الذي أضعفها بـ

شكالً ، ومحكوم لالحتالل " حزب حاكم"، وبدد روحها الكفاحية ، وحّولها إلى " وأظافرها وأجنحتها
مضموناً ، ما الذي كان زعيم فتح يتوقعه منها بعد سنوات سبع عجاف من التنظير المنهجي اإليديولوجي 

" الصواريخ العبثية"و" ّربت بيوتهااالنتفاضة التي خ"و" الكفاح المسلح"و" المقاومة"المنظم ضد 
  ".قوة الفلسطينين في ضعفهم"و" المفاوضات حياة"و

كيف يمكن لحركة هذا وضعها ، أن تحرك الشارع انتصاراً لرئيسها الذي يكره الشوارع والخروج إليها 
 على واالعتماد عليها ، كيف يمكن لها قيادة أهل الضفة وتفجير غضبها ، وهي التي عملت ليل نهار ،

امتصاص غضب الضفة وتركيعها وإخضاعها لحالة بوليسية بشهادة تقارير أجهزة األمن اإلسرائيلية 
وبحوث مراكز الدراسات الغربية واإلسرائيلية سواء بسواء ، كيف يمكن لحركة عجزت عن خوض 

ا منافس بأي المنافسة مع ذاتها في االنتخابات البلدية المرجأة حتى إشعار آخر ، ومن دون أن يكون له
  .حجم جدي يذكر ، أن تكون السند والعضد في األزمات والملّمات ؟،

، لن تطل بوجهها األبشع اآلن ، أو حتى عند " في الصيف ضّيعت اللبن"والمؤسف حقاً ، أن تراجيديا 
ق االستئناف المذل للمفاوضات المباشرة ، ففصول هذه التراجيديا المخجلة والدامية سوف تتضح وتتالح

  . عندما تبدأ المداوالت على مائدة المفاوضات المباشرة باالتضاح
  ١٥/٨/٢٠١٠الدستور، عمان، 
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  إلى مفاوضات عبثية .٤٠
  جميل النمري

يبدو أن الضغوط على وشك أن تفلح في جذب الجانب الفلسطيني لبدء المفاوضات المباشرة، واألميركان 
  .هو ينتظر فقط الرباعية الدوليةيقدرون أن عباس على وشك الموافقة على بدئها، و

إذن ال جديد متوقعا من اإلدارة األميركية التي لن تصدر رسالة ضمانات تحدد أطر مرجعية واضحة 
وقد ال يتجاوز األمر تجديد االلتزام بالوقف الجزئي لالستيطان إذا . للمفاوضات، كما يريد الفلسطينيون

  .بدأت المفاوضات
جعية محددة للمفاوضات، لن تكفل إلزام الجانب اإلسرائيلي، وسوف يعمل في الحقيقة، فإن أي أطر مر

نتنياهو في كل األحوال على مفاوضات طويلة تفصيلية خاوية بال أمل، وسيكون الهدف الوحيد هو حلول 
والتشديد الفلسطيني على . انتقالية لتكريس األمر الواقع، أي الحكم الذاتي المحدود ضمن الجدار العازل

جعية وأطر الحّل من الجانب الفلسطيني، هو تحقيق مكسب استراتيجي بوجود مرجعية محددة المر
لمحتوى الحّل، ال تتأثر بتغّير الحكومات االسرائيلية، ويمكن للفلسطينيين ان يتمترسوا عندها ويحصلوا 

  .على دعم المجتمع الدولي لموقفهم
بوصفها في الجوهر " التقارب" أو مفاوضات أيدنا دخول الفلسطينيين في المفاوضات غير المباشرة

مفاوضات مع األميركان حول الشروط األساسية للحّل، ولكن يبدو في نهاية األمر أن الفلسطينيين عجزوا 
عن إلزام إدارة أوباما بقطع الخطوة الحاسمة إلى األمام، ليس الفلسطينيون فقط، بل أيضا العرب 

أن اللوبي اليميني الصهيوني هو األقوى، حتّى بعد المقاربة الجديدة وأصدقاء العرب واألوروبيون، وتأكّد 
ثبت أن اللوبي الصهيوني . في أوساط اإلدارة التي تعتبر التسوية وحّل الدولتين مصلحة وطنية أميركية

أقوى ويستطيع أن يردع أي إدارة حتّى ونحن أمام أفضل إدارة أميركية قامت على فكرة التغيير ونقض 
  .اليمينية داخليا وخارجياالرؤية 

كنّا نؤيد التصلب الفلسطيني عند مبدأ وجود إطار مرجعي واضح خصوصا بالنسبة لألمن والحدود، 
 هي ٦٧بمعنى أن يكون واضحا أن الهدف األخير هو تطبيق الشرعية الدولية باعتبار خطوط العام 

 الفلسطينية، وأن المفاوضات ستدور خطوط االنسحاب االسرائيلي من األراضي التي ستقوم عليها الدولة
  .عمليا حول حجم ومكان األراضي التي سيتم تبادلها بسقف معين مقبول من الطرفين

مع األسف فان المفاوضات غير المباشرة لم تنجح في اجتراح هذا الهدف، وتدريجيا بدأت الضغوط كلها 
ه الضغوط؛ إن كل اتصال هاتفي معه تتركز على الجانب الفلسطيني، وكما قال عّباس حين سألوه عن هذ

. خالل األسابيع األخيرة كان نوعا من الضغط ومن جميع األطراف بمن في ذلك األوروبيون والروس
أّما العرب فال ندري ما اذا كانوا طرفا في هذه الضغوط، فرسميا هم يدعمون الموقف والمطالب 

 في االجتماعات المغلقة، ولعّل اإلدارة األميركية الفلسطينية، ولكننا نقّدر أن األمر لم يكن كذلك تماما
مارست ضغوطا على العرب إلقناع القيادة الفلسطينية بقبول االنتقال إلى المفاوضات المباشرة وهو األمر 

  .الذي بات قريبا
هذا التعبير الذي استخدمته المعارضة دوما لوصف المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية ! مفاوضات عبثية

ينطبق يوما بقدر ما ينطبق اآلن على المفاوضات مع نتنياهو، ولكي ال تكون المفاوضات مجرد غطاء لم 
شرعي لحكومة نتنياهو لفرض األمر الواقع، ال بّد على األقل أن يكون بيان الرباعية الدولية حاسما 

 على حدود العام وواضحا في تحديد األطر المرجعية للمفاوضات التي يجب أن تقود إلى دولة فلسطينية
 مع عدم القيام بإي إجراءات في االثناء، تؤثر على الوضع النهائي، لكن الواليات المتحدة التي ٦٧

  .امتنعت عن تقديم هذا التعهد من طرفها لن تسمح به على األرجح من الرباعية
 ١٥/٨/٢٠١٠الغد، عمان، 
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  :كاريكاتير .٤١

  
  ١٥/٨/٢٠١٠العرب، الدوحة،   

  
    


